Vergadering WMO Adviesraad en Jeugd 19-04-2021
(Digitaal via Teams)
Aanwezig: Loek Hogenhout (vz), Gerlof Otter (secr.), Wietse de Haan (db-lid, werkgroep
communicatie en werkgroep jeugd), Winkie Zeldenrust (werkgroep jeugd), Arjen Kuiper (werkgroep
mantelzorg), Arnold Hagedorn (senioren en werkgroep jeugd), Dave Tearney (werkgroep mensen
met een beperking), Minne van Oosten (werkgroep wonen), Cliëntenraad WWB: Joost v.d. Kamp,
Gemeente SWF: Annelies Nijboer (tot 10.30 uur), Notulist: Ida Hylkema
Afwezig (mkg): Tineke Bootsma (Adviesraad Toegankelijkheid),
1. Opening en vaststellen van de agenda
Loek opent de vergadering, hopelijk de laatste keer digitaal. De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Loek: Woensdag is er een commissievergadering over het landelijke gezondheidsbeleid en over
lokale invulling SWF. Er is een mogelijkheid om deze digitaal te volgen. Het is nog geen moment voor
advies, dat komt later als er ook een lokaal plan ligt.
Annelies: Over de inclusie-agenda: Er is een bijeenkomst gepland op 12 mei, uitnodiging volgt. Het
gaat o.m. over uitkomsten nulmeting en vervolgstappen van de gemeente.
Gerlof: De huishoudelijke hulp van Patyna gaat naar Suver Thús, moeten we daar wat mee? Minne:
vinger aan de pols houden. Als er wat verandert moeten we aan de bel trekken. Wietse: De
overdracht kan worden gezien als het opvangen van gevolgen van de toekomstige lumpsum
financiering. Het is een manier om ervoor te zorgen dat cliënten dezelfde hulp houden. Hij heeft de
indruk dat er netjes en voldoende over wordt gecommuniceerd.
3. Verslag 29 maart 2021
Arnold: n.a.v. informatiebrief gemeente (punt 10): duidelijke brief, goede communicatie met
bevolking.
De notulen worden vastgesteld.
4. Werkgroepen
a. Jeugd:
Winkie: Per 1 april is Ellen Both benoemd als beleidsadviseur jeugd en met haar drie andere nieuwe
collega’s: Annette de Haan (integrale kindaanpak, onderwijsachterstandenbeleid), Ilse Nieuwhof
(coördinator onderwijsachterstand) en Nienke Boomstra (POH GGZ Jeugd, passend onderwijs en
vroegtijdig schoolverlaten). Winkie wil graag stoppen als voorzitter van de werkgroep en draagt Nita
de Jong voor als voorzitter. Winkie blijft wel in de werkgroep meedraaien, maar dan in een meer
ondersteunende rol, en ze blijft vooreerst ook afgevaardigde in de adviesraad.
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Arjen: De uitvoering van de jeugdzorg is provinciaal georganiseerd. In hoeverre hebben we daar als
adviesraad invloed op?
Loek: in Friesland hebben gemeenten ervoor gekozen om deel van de WMO (jeugdzorg) provinciaal
te organiseren. Er is geen adviesorgaan die zich hiermee bezig houdt. Wie houdt toezicht? Hij stelt
voor om hierover in overleg te treden met de commissie Boarger en Mienskip. Deze zit namelijk met
hetzelfde knelpunt en heeft geen grip op het beleid omdat dat op bovengemeentelijk niveau wordt
geregeld. Er is een bovengemeentelijke adviesraad nodig die zich met jeugdzorg bezighoudt en met
andere zaken die bovengemeentelijke worden geregeld. Arjen: er is een speciale adviesraad voor de
jeugdwet nodig, samengesteld uit participaties uit bestaande adviesraden. Arnold: het is belangrijk
om genoeg kennis van de wetgeving e.d. rond de jeugdzorg te hebben. Daarom is het goed om
hierover een basiscursus te volgen. Er is budget voor scholing/kennisontwikkeling.
b. Mantelzorg
Arjen heeft een verslag gestuurd van de (fysieke) bijeenkomst die is geweest. Het was m.n. bijpraten
en de aanzet tot nieuwe plannen. De NHL was gevraagd om een enquête te houden over werkende
mantelzorgers, maar dit is niet gelukt (corona o.a.). Het is wel belangrijk om dit punt op te pakken,
daarom gaan ze er zelf mee aan de slag. Er wordt samen met het Sociaal Collectief een plan gemaakt
om de werkende mantelzorgers te bereiken. Minne biedt aan om zijn netwerk bij de vakbonden
daarbij te betrekken. Met het Sociaal Collectief worden ook pogingen gedaan om de
mantelzorgnetwerken weer actief te krijgen.
Onder de zes personen die zich hebben aangemeld voor de werkgroep zit veel kwaliteit en expertise.
Het is de bedoeling om deze personen nog voor de zomer fysiek te ontvangen. Niet iedereen is nodig
voor werkgroep mantelzorg, anderen kunnen wellicht ook elders worden ingezet.
Arnold: worden er straks ook meer activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd? Arjen: uit de
enquête van het Stipepunt is gekomen dat er geen behoefte is aan groepsactiviteiten i.v.m. corona.
Arnold: wordt er door mantelzorgers veel gebruik gemaakt van respijtzorg? Arjen: dat is niet het
geval, er is vooral behoefte aan informatie. Loek: zijn ze negatief over het aanbod aan respijtzorg of
hebben ze het niet nodig? Arjen: het is m.n. schroom om de zorg los te laten en aan iemand anders
over te laten.
c. Wonen
De bijeenkomst met Hans Halbersma is niet doorgegaan. Loek heeft met hem afgesproken dat hij
(Halbersma) algemene informatie verstrekt over wonen en zorg. Deze wordt bij voorkeur in een
fysieke bijeenkomst met hem besproken. Dat is dan meteen de start van de nieuwe werkgroep.
d. Mensen met een beperking
Dave: de werkgroep heeft nog geen bijeenkomst gehad. ‘In het veld’ worden zorgen geuit over de
herindicatie van de zorgaanbieder met het oog op de nieuwe aanbesteding. Dit gaat m.n. over
specialistische zorg. Scherp blijven dus.
e. Communicatie
Wietse: er komt op korte termijn een nieuwsbrief.
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5. Voor elkaar pas Arriva
Het db heeft i.o.m. Arjen een brief geschreven en deze wordt ook bij de leden van de adviesgroep
neergelegd. Daarna gaat de brief naar de gemeente. Het advies luidt: na corona (als het reisgedrag
van mensen niet meer teveel door corona wordt beïnvloed) een nieuwe pilot een eerlijke kans
geven.
6. Inclusie agenda
Er komt een uitnodiging voor een bijeenkomst met de gemeente op 12 mei.
7. Rondvraag
Arjen: vindt dat de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) meer aandacht en budget nodig heeft,
zeker met het oog op de nieuwe financiering per 2022.
Gerlof: heeft binnenkort overleg van de OCO waarin het afgelopen half jaar wordt besproken. Dan
wordt ook gesproken over de andere aanbesteding van de gemeente. Het budget OCO is nu meer
dan toereikend, want er zijn weinig vragen voor ondersteuning. Dave: bekendheid van OCO is niet
goed, dat blijft een probleem. Arjen: de gemeente moet in de communicatie over de nieuwe
financiering ook de OCO weer bekendheid te geven. Hij verwacht dat de behoefte voor de OCO gaat
toenemen door alle veranderingen die er komen. Wietse: organiseer een pagina over OCO en het
belang van onafhankelijke cliëntondersteuning in GrootSneek. Arnold: voeg bij brieven van de
gemeente die te maken hebben met zorg een folder o.i.d. bij over cliëntondersteuning. Gerlof neemt
opmerkingen mee naar overleg OCO.
Arjen: op basis van welke normenkader vindt herindicatie zorg plaats? Hier wordt later op
teruggekomen. Is belangrijk punt.
Winkie: is als gast bij de vergadering van WWB geweest; ging over zwerfjongeren. Het is goed om
hier contact over te houden.
8. Sluiting
Loek sluit om 11.34 de vergadering

Volgende overleg: 31 mei 2021 van 10.00 tot 12.00 uur.
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